Kuntatekniikan palvelumaksut 2021
Alv 24 %
a) Tontinomistajan kadun kunnossa- ja
puhtaanapitotehtävät
Kaupunki huolehtii tontinomistajalle lain 547/2005 4.1 §
mukaisista kunnossapito- ja puhtaanpitotehtävistä
Kauniaisten asemakaava-alueilla 1.11.2005 alkaen.
Kaupunki perii näistä töistä vuosittain maksun
kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaan €/kem 2.
KV 15.11.2010 § 64
Maksu peritään maksuhetken mukaiselta kiinteistön
omistajalta.

0,186€/k-m²

b) Romuajoneuvojen siirto ja säilytys

Alv 24%

1. Siirtokustannukset
a) varastosiirto
b) lähisiirto
c) Yksityisen suorittama siirto kaupungin
toimeksiannosta siirron suorittaneen laskun mukaan.
2. Säilyttämiskustannukset alkavalta viikolta
3. Arviointikustannukset (esim. onko kyseessä
romuajoneuvo vai ei)
a) Ajoneuvoa kohti
b) Yksityisen suorittama arviointi arvioinnin suorittaneen
laskun mukaan.
4. Kuuluttamiskustannukset ajoneuvoa kohti
5. Hallintokustannukset Ajoneuvoa kohti
6. Hävittämiskustannukset
a) Henkilö- ja pakettiautot ajoneuvoa kohti
b) Raskaiden ajoneuvojen ja yksityisen kaupungin
toimeksiannosta suorittama hävittäminen
7. Yksityisalueilta siirrettyjen ajoneuvojen kustannukset.

c) Yleisen alueen vuokraaminen
Viljelypalstojen vuokra, ei arvolisäverollinen (alv 0%)
Aarin viljelypalstapaikka € / vuosi
Viljelyspalstan aloituspantti (kertapantti joka palautetaan
vuokrauksen päätyttyä ehtojen täyttyessä).

170,00 €
88,00 €

88,00 €

36,00 €

46,00 €
34,00 €

Todelliset hävityskustannukset
Toimenpiteen suorittaneen laskun
mukainen
Yksityisalueilta kaupungin toimesta
suoritetuista ajoneuvojen siirroista
laskutetaan kirjallisen siirtopyynnön
esittäjää em. yksikköhintojen
mukaisesti.

Alv 0%
42,00 €
42,00 €

d) Metsätyöt
Miestyön ja metsurin tuntihinta kaupungin töissä
Miestyö € / h
(ylityöstä lisäkorvaus-% TTES:in mukaan)
Metsuri € / h
(ylityöstä lisäkorvaus-% TTES:in mukaan)

Alv 0%
33,39 €

Alv 24%
42,00 €

38,27 €

48,00 €

e) Kaivuluvista veloitettavat maksut ja taksat - maksut
eivät ole arvonlisäverollisia (alv 0%) -> ks linkki
Kauniaisten kaivutaksa ja taksoitusperiaate
Alv 0%
180,00 €
60,00 €

Käsittely ja valvontamaksu
Ylimääräinen tarkistuskäynti
Kunnosspitoluokka 1 sekä A1
hoitoalueen puistot ja
katuviheralueet
Koko / Haitta
Alle 60 m2
60 m2 - 120 m2
yli 120 m2

30,00€/päivä
45,00€/päivä
60,00€/päivä

Kunnossapitoluokka 2 ja 3
sekä A2, A3 ja B
hoitoalueiden puistot ja katuviheralueet
15,00€/päivä
22,50€/päivä
30,00€/päivä

Välittömän vaaran torjuminen katualueilla: YLK päättää
laissa (laki 547/2005) määrätyissä tapauksissa välittömän
vaaran torjumisesta perittävien maksujen perusteet (KV 67
§ 14.11.2005)

f) Hautausmaa
Hautataksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia (alv 0%)

Hautataksat
Haudat rajoitetuksi ajaksi 25 v.:
Yhden hengen hauta (100 x 200 x 180)
Kahden hengen hauta (200 x 200 x 180)
Kolmen hengen hauta (300 x 200 x 180)
Uurnahauta (100 x 100 x 80)
Ympäristön hoitomaksu
Huom. Sopimusta voidaan jatkaa 25 vuotta kerrallaan.
Hinnat koskevat kauniaislaisia. Entisille kaupungin
asukkaille (hautausmaasääntö 6§) korotus 100%
Haudan kunnossapito
Haudan kunnossapito 1 kesä
1. 1 iso 4 pientä kukkaa
2. 3 isoa ja 7 pientä kukkaa
3. 5 isoa ja 9 pientä kukkaa
4. Kohta 1 ja reunakivellinen hauta
5. Kohta 2 ja reunakivellinen hauta
6. Kohta 3 ja reunakivellinen hauta
Haudan kunnossapito 5 kesää

Alv 0%

274,00 €
465,00 €
913,00 €
122,00 €
182,00 €

118,00 €
137,00 €
179,00 €
140,00 €
152,00 €
196,00 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 iso 4 pientä kukkaa
3 isoa ja 7 pientä kukkaa
5 isoa ja 9 pientä kukkaa
Kohta 1 ja reunakivellinen hauta
Kohta 2 ja reunakivellinen hauta
Kohta 3 ja reunakivellinen hauta

Haudan kaivaminen
1. Tavallinen hauta (1.80 m)
2. Arkkuhauta vanhalla puolella
3. Uurnahauta
4. Arkkuhauta vanhalla puolella/työajan ulkopuolella
5. Uurnahauta työajan ulkopuolella
Hautaus tuhkansirottelualueelle
(Ylk 24.5.2005 § 89)
Lisätyöt
Hautausmaanhoitajalta tilatut lisätyöt, esim. vanhan haudan
kunnostus. €/h Materiaalit laskutetaan erikseen.

448,00 €
618,00 €
864,00 €
548,00 €
731,00 €
927,00 €

480,00 €
782,00 €
87,00 €
800,00 €
98,00 €
54,00 €

46,00 €

